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ÁFRICA - Os Bispos da África Austral se empenham em fornecer
observadores nas eleições locais
Roma (Agência Fides) – Os Bispos da África austral unem as forças para monitorar as eleições que se realizarão
em breve em vários países da região. É o que afirma um comunicado enviado à Agência Fides pela Assembleia
Inter-regional dos Bispos da África Austral (IMBISA), que reúne os bispos de África do Sul, Botsuana,
Suazilândia, Lesoto, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Namíbia e Zimbábue.
"Pedimos aos governos, por ocasião das eleições que se realizarão na região, que garantam condições para que o
voto seja livre, justo e pacífico. Vimos nas nossas comunidades como a violência e a insegurança incidem sobre a
vida cotidiana das pessoas comuns, negando a elas o desenvolvimento necessário e a capacidade de conduzir uma
vida decente", afirma Dom Franklyn Nubuasah, Vigário Apostólico de Francistown, em Botsuana, e Presidente da
IMBISA.
Por ocasião das eleições que se realizarão em alguns países da região no próximo ano, os Bispos da IMBISA
assumiram o compromisso de atuar como observadores eleitorais. Além disso, os Bispos recordam que é um
dever dos governos e dos partidos políticos criar e manter a paz antes, durante e depois das eleições. Eles
convidam a Southern African Development Community (SADC) a trabalhar para garantir que os princípios
democráticos por ela afirmados e as suas orientações sobre a realização do pleito sejam plenamente respeitados.
Dom Nubuasah destaca que "as eleições são um momento difícil e, como testemunhas in loco, a nossa esperança é
que os nossos governos se adequem a essas diretrizes, de modo que a vida e a dignidade de cada indivíduo possam
ser respeitadas".
"A Igreja reza continuamente pela região, enquanto somos chamados a agir de maneira solidária e a trabalhar para
o reforço da democracia. Não podemos nos permitir retroceder sobre os resultados que obtivemos até este
momento", conclui Dom Nubuasah. (L.M.) (Agência Fides 23/5/2012)
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